تعليق على حكم
(االستثمار المقلوب)
أ.د .درع حماد
كلية القانون والعلوم السياسية /الجامعة العراقية
ٌعد االستثمار احد الوسائل السرٌعة والعاجلة لتوفٌر متطلبات الناس من السلع والخدمات  ،عندما
تعجز الدولة أو ال ترؼب بالدخول فً هذه المجاالت ،اما ألنها تفتقد القدرات المالٌة الكافٌة لتوظٌفها فً
هذه المجاالت أو ال تملك االدوات الفنٌة او االدارٌة لتحقٌق هذا الؽرض ،فتفسح المجال للقطاع الخاص
الوطنً أو االجنبً لدخول هذه المجاالت ،واالستثمار بهذا المعنى تتعدد صوره ومجاالته بحٌث تنبسط
على مختلؾ مجاالت الحٌاة ،والعقود التً ٌتم االستثمار متعددة ومختلفة ةال تتخذ شكال واحد اسمه عقد
االستثمار ،فعقد االستثمار جنس ٌشتمل على انواع متعددة من العقود ،قد ٌتخذ ادارة وتشؽٌل مرفق عام
كمٌناء بحري او جوي او سكة حدٌد وقد ٌتخذ صورة عقد مساطحة مع الدولة والمؤسسات العامة
االخرى او مع االفراد والقطاع الخاص ،ولهذا فان عبارة عقد االستثمار لٌس علما على عقد محدد ذي
مضمون ثابت وخصائص محددة .
وٌبحث المستثمرون عن الفرص المناسبة لتوظٌؾ اموالهم فً مشارٌع مختلفة تدر لهم عائدا
مناسبا بعد استرجاع رؤوس اموالهم ،ومما ٌساهم فً تحقٌق هذه الؽاٌة التسهٌالت واالعفاءات التً
تمنحها قوانٌن تشجٌع االستثمار ،مما ٌجعل العائدات فً المجال االستثماري اكثر إلؼراءا من اي
مجاالت اخرى ،اي ان توظٌؾ المال فً دول تشجع تشرٌعاتها على االستثمار بما تمنحه من امتٌازات
وما تعرضه من اعفاءات ٌجعل االستثمار اكثر جدوى من استثمارات اخرى ال تتمتع بمثل هذه
االمتٌازات.
عانى العراق من مشاكل اقتصادٌة فً قطاع السكن  ،فالمعروض من المساكن ال ٌلبً الطلب
المتزاٌد على الوحدات السكنٌة على نحو ٌمكن القول معه انه ٌعانً ازمة سكن مزمنة ،ولٌس فً قدرة
الدولة ان توفر هذه الحاجة  ،فسعت الى تشجٌع االستثمار فً هذا القطاع وصدر قانون االستثمار
لتحقٌق هذه الؽاٌة وهو القانون رقم ( )31لسنة  7002وقد جاء فً االسباب الموجبة لهذا القانون انه "
من أجل دفع عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وجلب الخبرات التقنٌة والعملٌة وتنمٌة الموارد
البشرٌة واٌجاد فرص عمل للعراقٌٌن بتشجٌع االستثمارات ودعم عملٌة تأسٌس مشارٌع االستثمار فً
العراق وتوسٌعها وتطوٌرها على مختلؾ االصعدة االقتصادٌة ومنح االمتٌازات واالعفاءات لهذه
المشارٌع شرع هذا القانون".
ورؼم العبارات العامة الواردة فً االسباب الموجبة للقانون التً تكرسها عبارة "دفع عملٌة
التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ، "....فان الواقع العملً اظهر ان معظم هذه االستثمارات وظفت فً
قطاع انشاء الوحدات السكنٌة وبدرجة اقل فً مجال البٌع بالتجزئة  ،كما فً المراكز التجارٌة التً
بدأت تظهر فً كل مكان.
لقد وقع بٌن ٌدٌنا حكم لمحكمة التمٌٌز اثار مسائل عدٌدة تثٌر الدهشة واالستؽراب فٌما طرحه من
مفاهٌم وما تبناه من تكٌٌؾ والنتٌجة التً توصل الٌها ،فما توصل الٌه الحكم التحكٌمً ٌخالؾ العقل

والمنطق قبل القانون ،والقانون الذي خالفه الحكم التحكٌمً لٌس من المسائل الدقٌقة الشائكة التً ٌجتهد
فٌها القضاء وٌتباٌن رأي الفقه بشانها ،بل هً مسائل ال ختالؾ فٌها وتحكمها نصوص واضحة ال
مساغ لالجتهاد فً ثناٌاها
اوال :وقائع الدعوى
تتلخص وقائع الدعوى كما اوجزها الحكم التمٌٌزي بأن المدعً بتارٌخ  7031/2/13وقع عقد مع
المدعى علٌه وزٌر االسكان واالعمار /اضافة لوظٌفته عقد بٌع شقق سكنٌة /مجمع التاجٌات السكنً
العمارة  B94الطابق االرضً  u2رقم الشقة  2مساحتها 350م 7ببدل مقداره اربعة وتسعون ملٌون
ومائتان واربعة وتسعون دوالر وبناء علٌه (قامت) بتسدٌد الدفعة االولى من بدل البٌع المتفق علٌه
والبالػ اثنان وعشرون ملٌون واربعمائة وخمسة واربعون الؾ دٌنار بتارٌخ  7031/2/7وكذلك
تسدٌد الدفعة الثانٌة والباؼة سبعة مالٌٌن وتسعمائة وواحد وعشرون الؾ دٌنار ونظرا لعدم التزام
المدعة علٌه بالفقرة السابعة من العقد الموقع بٌن الطرفٌن والمشار الى تارٌخه اعاله والتً تنص (
ٌقوم الطرؾ االول بتسجٌل الشقة باسم الطرؾ الثانً خالل فترة سنة اعتبارا من تارٌخ االستالم
االولً للمشروع.....ولثبوت عدم التزام المدعى علٌه بالعقد الموقع بٌن الطرفٌن والستحالة تنفٌذ
المدعى علٌه للعقد الموقع معه وذلك الن العقد المبرم بٌن المدعى علٌه للشركة المستثمرة وقد تم فسخه
بموجب قرار محكمة االستئناؾ بؽداد/الرصاؾ/الهٌأة االستئنافٌة الثانٌة  ......فقضت محكمة الموضوع
بالزام المدعى علٌه بتأدٌته للمدعً مبلػ مقداره ثالثون ملٌون وثالثمائة وستة وستون الؾ دٌنار
.....وتحمٌله المصارٌؾ...
وفً المرحلة االستئنافٌة اصدرت محكمة االستئناؾ حكما حضورٌا قضى بفسخ الحكم البدائً تعدٌال
والحكم بفسخ العقد المبرم بٌن الطرفٌن  .....والزامه بتأدٌته للمستأنؾ مبلػ ثالثون ملٌون وثالثمائة
وستة وستون الؾ دٌنار.
وبإٌجاز اوضح فان وزارة االعمار واالسكان تعاقدت مع شركة سكشن البرٌطانٌة إلنشاء شقق سكنٌة،
وتعاقدت فً نفس الوقت مع المواطنٌن لبٌع الوحدات السكنٌة لهم ،فتلكأت الوزارة فً سداد مستحقات
الشركة فطلبت الحكم بفسخ العقد بٌن الطرفٌن (بموجب حكم سابق) ،وطلب احد مشتري هذه الوحدات
من الوزارة فسخ عقده مع الوزارة إلخاللها بالتزامها بتسلٌم الشقة ،فصدر الحكم التمٌٌزي محل
التعلٌق.
ثانيا :الحكم التمييزي
قضت محكمة التمٌٌز /الهٌئة االستئنافٌة/عقــار فً وقائع الدعوى المشار الى وقائعها اعاله " نقض
الحكم الممٌز" بناء على االسباب االتٌة نوجزها لتالفً االطالة:
 " -3ان الذي حصل ووقع 3عدم التزام وزارة االسكان والتعمٌر 7ببنود العقد االصلً تجاه المتعاقد
معها وهو شركة سكشن البرٌطانٌة  ،قضت محكمة استئناؾ الرصافة بصفتها االصلٌة فسخ
العقد االستثماري.....
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 اسلوب ركٌك فً الصٌاؼة اقرب الى العامٌة ال ٌصح ان ٌرد فً قرارات المحاكم العادٌة فما بالك بالمحكمة العلٌا.7
 -االسم الرسمً وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات العامة.

 -7النقطة الواجبة الحل هً البحث عن مصٌر عقد بٌع وشراء الشقة السكنٌة بٌن المدعً والمدعى
علٌه هو اٌضا عقد من نوع خاص وبالنتٌجة فهو عقد استثماري وذلك للتالزم والترابط
1
المصٌري بٌنه وبٌن العقد االستثماري االصلً ال سٌما وان عقد بٌع الشقة للمدعً قد تضمنت
صراحة بشموله 9احكام قانون االستثمار رقم  31لسنة  7002المعدل وبهذا ٌعتبر فرصة
استثمارٌة لطرفً 5وهذه 2االسباب ال ٌعتبر العقد باطال والن الثابت ان العقد االستثماري الذي
ابرمته وزارة االسكان والتعمٌر المتعلق بمشروع استثماري سكنً قد تم فسخه بسبب سوء
الوضع المالً للوزارة نتٌجة االزمة المالٌة واالقتصادٌة التً عصفت بالبلد مطلع ....7039
ولم ٌعد للعقد االستثماري اي وجود والستمرار االزمة المالٌة بعد فسخ العقد االصلً والمقترنة
بعدم احالة المشروع مرة اخرى الى مستثمر جدٌد فتكون هذه الواقعة الحركٌة 2والمتتابعة
تجسد قوة قاهرة طرأت اثناء نفاذ عقد البٌع والشراء ....والن عدم تنفٌذ المتعاقد (البائع)
لاللتزام لسبب اجنبً ٌعطً الحق للمتعاقد االخر المشتري بالمطالبة بإعادة المبالػ المسددة من
قبله للطرؾ االخر فقط وال ٌجوز له المطالبة بالفسخ عقد البٌع 8.الن المبٌع قد هلك حكما
وٌعتبر العقد قد انفسخ حكنا نتٌجة السبب االجنبً استنادا لصراحة نص المادة ( )324من
القانون المدنً.....
ثالثا :التعليق
ٌثٌر القرار المذكور انفا بالحٌثٌات واالسباب التً استند الٌها جملة من المفاهٌم القانونٌة
المتناقضة والمتعارضة مما ال تجد لها مجاال للتطبٌق فً الحكم القضائً محل التعلٌق وعلى
النحو االتً:
 -3لغة الحكم واسلوبه ومصطلحاته :نسجل ،اوال وقبل كل شًء ،تواضع اسلوب الصٌاؼة
فً بٌان مضمون الحكم التمٌٌزي على نحو ما اوردناه فً هوامش الصفحة السابقة ،
وٌنحدر فً بعض المواضع الى مستوى اللؽة العامٌة ،واذا كانت محكمة التمٌٌز تقوم على
توحٌد االجتهاد القضائً فً المسالة الواحدة وصٌاؼة المبادئ القانونٌة ،فان هذا التوحٌد
وتلك الصٌاؼة ٌتعٌن ان ٌتم بلؽة سلٌمة تماما ،بل ٌنبؽً ان تكون لؽة سامٌة ترقً الى
مستوى لؽة قانوننا المدنً التً تتسم بفخامة االسلوب وجزالة اللفظ وبما ٌلٌق بلؽة المحاكم
العلٌا.
وفضال عن المالحظة السالفة نجد ان لؽة القرار افتقرت الى الدقة فً اكثر من موضع ،
فالممٌز (المدعً) هو وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات العامة وهذا هو االسم الرسمً
المعتمد قانونا ،لكن نجد ان حٌثٌات الحكم تورد االسم بشكل ؼٌر دقٌق حٌث تشٌر الٌه
وزارة االسكان والتعمٌر ،وال ٌصح ان تعتمد تسمٌات ؼٌر رسمٌة ألطراؾ الدعوى أو
االشخاص الطبٌعٌة أو المعنوٌة االخرى الذٌن ٌشار الٌهم فً حٌثٌات الحكم.
وفوق ذلك استعمل الحكم عبارة "الواقعة الحركٌة المتتابعة" ،وال نعلم المدلول القانونً
لهذه العبارة  ،فاذا كان لها مضمون قانونً ،وجب ان ٌشار الى هذا المضمون حتى تكون
العبارة علما على فكرة او قاعدة او مبدأ قانونً لتالفً االجتهادات المتضاربة التً ٌمكن
1

 تضمن ولٌس تضمنت الن الفعل ٌعود للعقد وهو مذكر ولٌس مؤنث.9
 حرؾ الباء زائد وال معنى له  ،بل انه جعل الكلمة ركٌكة اقرب الى العامٌة ،والصحٌح ان ٌقال شموله بأحكام.5
 المفروض لطرفٌه.2
 ولهذه االسباب ولٌس وهذه االسباب.2
 لم نفهم المقصود بمصطلح الواقعة الحركٌة.8
 -المطالبة بفسخ عقد البٌع ولٌس المطالبة بالفسخ عقد البٌع.

ان تثور حولها ،ال ان تطلق عبارة جدٌدة فً ساحة العمل القضائً قد ٌتناولها الفقه
بالدرس والتحلٌل  ،فال ٌجد ما ٌسعفه فً بٌان مدلوالتها.
 -7تعريف المستثمر .وصؾ الحكم التمٌٌزي الشركة البرٌطانٌة (سكشن) المتعاقدة مع وزارة
االسكان بـ (المستثمر) وهذا الوصؾ تعوزه الدقة كثٌرا ،فاالستثمار ٌقوم على فكرة مفادها
ان ٌقوم شخص بتوظٌؾ امواله فً مشروع اقتصادي ذي طابع خدمً أو صناعً أو
سكنً أو زراعً وفً حاالتنا هذه مشروعا سكنٌا وٌحصل على العائد من حصٌلة بٌع
واٌجار الوحدات السكنٌة لألفراد والمؤسسات االخرى ،لكن الوقائع تشٌر أن وزارة
االعمار واالسكان تعاقدت مع الشركة البرٌطانٌة على ان تقوم الشركة ببناء الوحدات
السكنٌة مقابل مبلػ من المال تدفعها الوزارة وتقوم الوزارة ببٌع الوحدات للمواطنٌن بمقابل
ثمن.
فالعقد المبرم بٌن الوزارة وشركة (سكشن) البرٌطانٌة ال عالقة له باالستثمار من قرٌب أو
بعٌد  ،بل هو عقد مقاولة بالمعنى الفنً الدقٌق لعقد المقاولة وهو "عقد به ٌتعهد أحد
الطرفٌن ان ٌصنع شٌئا أو ٌؤدي عمال لقاء اجر ٌتعهد به عقد الطرؾ االخر" .4وهو لٌس
عقدا خاصا وبالنتٌجة هو عقد استثماري ،فال خصوصٌة للعقد الذي ابرمته الوزارة مع
الشركة البرٌطانٌة وال هو عقد استثمار  ،بل هو عقد مقاولة بكل بساطة .وال ٌؽٌر من هذا
التكٌٌؾ تضمٌن العقد صراحة شموله بأحكام قانون االستثمار رقم ( )31لسنة 7002
المعدل ،فأحكام قانون االستثمار ال تنطبق على عقد الوزارة مع الشركة ،بل أحكام عقد
المقاولة ،ولسنا بحاجة الى االشارة الى المبدأ القانونً المستقر فً مختلؾ النظم القانونٌة
ان القاضً ال ٌلتزم بتكٌٌؾ الخصوم لعقودهم وانما ٌكٌؾ العقد على وفق عناصره
االساسٌة التً تشكل جوهره ومحتواه.
ومن نافلة القول ان نشٌر انه ،ال تالزم بٌن كون العقد من نوع خاص وبٌن كونه عقدا
استثمارٌا ،فقد ٌكون العقد من نوع خاص ٌستعصً على الخضوع على اي من القوالب
التً رسمها القانون للعقود لكنه ٌبقى عقدا ؼٌر استثماري ،فالعقد االستثماري هو الذي
ٌتضمن توظٌؾ المستثمر ألمواله ال ان ٌأخذ هو مقابال لما ٌقوم به من اعمال ،كما هو
الحال فً العقد موضوع الدعوى  ،وبعد ان ٌقوم بأنشاء المشروع من امواله ٌقوم بتسوٌق
خدماته او سلعته لالفراد وٌحصل على مقابل منهم ،ولهذا جاء عنوان التعلٌق االستثمار
المقلوب.
 -3مفهوم القوة القاهرة.
تعد القوة القاهرة احد صور السبب االجنبً الذي ٌنفً العالقة السببٌة بٌن الفعل والنتٌجة
سواء فً المسؤولٌة العقدٌة أو المسؤولٌة التقصٌرٌة ،وهً امر ؼٌر متوقع ال ٌمكن تالفٌه
ٌؤدي بالشخص الى االخالل بتنفٌذ التزامه ،ولكً ٌعتبر الحادث الطارئ قوة قاهرة ٌنبؽً
أن ٌقوم على مجموعة شروط هً:
أ -أن ٌكون الحادث ال ٌمكن توقعه وال تفادٌه.
ب -عدم امكانٌة درء ما ٌنشأ عنه من ضرر.
وال ٌكفً ان ٌتمسك الطرؾ الذي أخل بالتزامه العقدي بالقوة القاهرة  ،بل البد ان تكون
نشأة هذه القوة القاهرة خارجة عن ارادة المدٌن ،اي ال ٌكون من صنع المدٌن نفسه.
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 -المادة ( )829من القانون المدنً.

وبتطبٌق الشروط المتقدمة على الحالة المعروضة ،نجد ان شروط القوة القاهرة منتفٌة فً
الحالة المعروضة .
فأوال وقبل كل شًء ،نجد ان التزام الوزارة تجاه المقاول شركة سكشن البرٌطانٌة هو
التزام بأداء مبلػ من النقود ،وٌقرر الفقه ان االلتزام النقدي ال ٌكون مستحٌال ،اي انه ممكن
االداء دائما ووجود القوة القاهرة ال ٌجعل هذا االلتزام مستحٌال وانما ٌبقى ممكنا دائما.
ولهذا فان فسخ العقد بٌن وزارة االعمار واالسكان مع المقاول شركة سكشن لٌس بسبب
القوة القاهرة وانما إلخالل الوزارة بالتزاماتها بأداء المبالػ المستحقة عن عقد المقاولة على
وفق ما ٌقتضٌه صحٌح القواعد العامة فً القانون والتً تنظمها قواعد فسخ االلتزامات
التعاقدٌة عند االخالل بها.
ان فسخ عقد المقاولة بٌن الوزارة وشركة سكشن ال ٌعد من قبٌل القوة القاهرة  ،الن الحكم
بالفسخ نشأ عن اخالل الوزارة بالتزاماتها تجاه المقاول وهو التزام ؼٌر مستحٌل بل ممكن
دائما ،ولهذا فان اعتباره ( اي الفسخ) قوة قاهرة  ،ؼٌر صحٌح الن منشأ هذه القوة القاهرة
هو فعل المدٌن نفسه ( اخالله بالتزامه بدفع مقابل عقد المقاولة)  ،مما ٌجعل شروط القوة
بعٌدة االنطباق على هذه الحالة.
اما ما اورده الحكم التمٌٌزي من وجود تالزم مصٌري بٌن عقد شراء الشقة بٌن المدعً
وزارة االعمار واالسكان وبٌن عقد المقاولة بٌن الوزارة وشركة سكشن بحٌث ٌنصرؾ
اثر القوة فً العقد االول على العقد الثانً ،فانه محل نظر ،وال تسوؼه قواعد القانون،
فبطالن عقد المقاولة أو فسخه ألي سبب سواء كان هذا السبب هو القوة القاهرة أو فعل
المدٌن نفسه ال اثر له على عقد شراء الشقة ،الختالؾ طرفً الدعوٌٌن فعقد المقاولة
طرفٌه زارة االعمار واالسكان وشركة سكشن البرٌطانٌة  ،فٌما عقد شراء الشقة طرفاه
المدعً فً هذه الدعوى ووزارة االعمار واالسكان ،كما ان العقد االول هو عقد مقاولة
محله انشاء وحدات سكنٌة فً حٌن ان الثانً محله بٌع شقة سكنٌة فٌد االنشاء .وحٌث ان
العقد ال ٌضار منه أحد ؼٌر طرفٌه وفقا لمبدأ نسبٌة اثار العقد من حٌث االشخاص ،فان
المدعى فً عقد شراء الشقة السكنٌة لٌس طرفا فً عقد المقاولة  ،وال ٌصح ان تنصرؾ
الٌه ما ٌترتب على عقد المقاولة من اثار سواء كانت هذه االثار ضارة او نافعة  ،وهو ما
اصر الحكم التمٌٌزي على مده الى المدعً  ،فعكس بذلك االثار الضارة فً عقد من
العقود ،على شخص أخر لٌس طرفا فٌه فً خرق واضح لمبدأ نسبٌة اثار العقد.
قد ٌبرر البعض هذا الموقؾ بفكرة اخرى ظهرت فً الفقه الفرنسً ووجدت لها بعض
التطبٌقات فً القضاء الفرنسً وهً فكرة المجموعة العقدٌة ،بٌد ان فكرة المجموعة
العقدٌة تقوم على تظافر مجموعة عقود لتحقٌق ؼرض واحد  ،كما فً عقد التأجٌر
التموٌلً الذي ٌقوم على عقد بٌع فإٌجار ووكالة ثم عقد بٌع  ،وهو ما ال ٌنطبق على الحالة
المعروضة  ،فضال عن ان القضاء فً فرنسا قد هجر هذه الفكرة ولم ٌعد لها مجال فً
التطبٌق.
وفوق ذلك  ،فحتى لو سلمنا بوجود القوة القاهرة فً عقد المقاولة وانعكاس ذلك على عقد
شراء الشقة السكنٌة ،فان من شروط القوة القاهرة  ،ان تجعل الوفاء بااللتزام مستحٌال،
ألنه اذا ظل الوفاء بااللتزام ممكنا رؼم وقوع القوة القاهرة  ،فال ٌعتبر ذلك الحادث السبب
الحقٌقً لعدم الوفاء ،كما لو جعلت القوة القاهرة الوفاء بااللتزام عسٌرا او اكثر كلفة ،ما

دامت ال تحول بٌن المدٌن والوفاء بالتزامه ،ومن ثم ال ٌعد الحادث من قبٌل القوة القاهرة ،
وكل اثر ٌمكن ان ٌرتبه الحادث اذا جعل االلتزام اكثر كلفة ولٌس مستحٌال ان تعدل
التزامات الطرفٌن الى الحد الذي تقتضٌه قواعد العدل واالنصاؾ وفقا ألحكام نظرٌة
الظروؾ الطارئة .فالبد العتبار الحادث قوة قاهرة ان ٌنتج عنه استحالة تنفٌذ االلتزام
بصورة مطلقة ،فال ٌكون بمقدور المدٌن التؽلب على هذا الحادث بحال من االحوال.
لكن على اي معٌار ٌعتبر ٌعد الوفاء بااللتزام مستحٌال؟ فهل ٌكون مستحٌال من قبل المدٌن
الذي تعذر علٌه ان ٌتصرؾ خالؾ ما فعل ولو كان بإمكان ؼٌره ان ٌتصرؾ؟ بمعنى اخر
هل ان تقدٌر االستحالة تكون بمعٌار شخصً خاص بالمدٌن ام بمعٌار موضوعً عام؟
ال شك ان القاضً ٌجتهد فً تصور ما اذا كان هناك شخص متوسط ؼٌر المدٌن وفً نفس
ظروفه الخارجٌة ان ٌتقى النتائج الضارة للقوة القاهرة ان ٌقوم بتنفٌذ التزامه رؼم
وجودها ،وفً ضوء ذلك ٌتحدد ما اذا كان بإمكان المدٌن تالفً اثار القوة القاهرة او ال ؟
فاذا كان بإمكان المدٌن تالفً اثار القوة القاهرة لم ٌكن بمقدوره التذرع بهذه القوة القاهرة
لنفً الخطأ عن فعله بعدم تنفٌذ االلتزام؟
واذا وضعنا المعٌار الموضوعً المتقدم ،نجد انه حتى بزعم وجود القوة القاهرة  ،فان
بإمكان وزارة االعمار واالسكان التعاقد مع مقاول اخر إلكمال أعمال المقاولة بؽٌة تنفٌذ
التزاماتها تجاه المشترٌن الذٌن باعت لهم الشقق السكنٌة واستلمت عددا من االقساط من كل
مشتر ،فاين ذهبت االقساط التي استلمتها بما جعلها عاجزة عن تنفيذ التزاماتها تجاه
المشترٌن؟ فضال عن ذلك اذا كان عقد المقاولة قد تم فسخه قضائٌا ،كان بإمكانها تنفٌذ هذه
االلتزامات من قبلها مباشرة وهً وزارة متخصصة بأعمال االعمار واالسكان ولدٌها
شركات متخصصة فً هذا المجال اذا لم ترؼب بالتعاقد مع مقاول اخر إلكمال االعمال
كما اسلفنا.
 -4دعوى الفسخ ترفع في كل االحوال.
اورد الحكم التمٌٌزي فقرة ؼرٌبة ؼً حٌثٌاته تقول " وال ٌجوز له (اي المدعً) المطالبة
بالفسخ 30عقد البٌع الن المبٌع قد هلك حكما وٌعتبر العقد قد انفسخ حكما نتٌجة السبب
االجنبً وذلك استنادا لصراحة نص المادة ( )324من القانون المدنً.".....
وقبل االستطراد فً التعلٌق على هذه الجزئٌة نورد نص المادة المشار الٌها وهً تقضً
فً فقرتها االولى باالتً " -3اذا هلك المعقود علٌه فً المعاوضات وهو فً ٌد صاحبه
انفسخ العقد سواء كان هالكه بفعله او بقوة قاهرة ووجب علٌه رد العوض الذي قبضه
لصاحبه".
وهذا النص ٌقرر فسخ العقد بقوة القانون عند هالك المعقود علٌه( فً االشٌاء القٌمٌة اما
االشٌاء المثلٌة فلها نظائر وال ٌستحٌل الوفاء بها) ،لكن هذا ال ٌعنً عدم امكان رفع
الدعوى من قبل الدائن ،بل للدائن ان ٌرفع دعواه بالفسخ وعلى المدٌن ان ٌثبت هالك
المعقود علٌه بفعل القوة القاهرة  ،فاذا اثبت المدٌن القوة القاهرة وجب على المحكمة الحكم
بالفسخ ،لك ن الحكم الصادر بالفسخ او االنفساخ هو حكم مقرر للفسخ ال منشئا له ،وال تملك
المحكمة التً تنظر الدعوى اي سلطة تقدٌرٌة فً اقرار الفسخ من عدمه ،لكن قد ٌجادل
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الدائن فً مدى توفر شروط القوة القاهرة ،وقد ال ٌكون فً مقدور المدٌن اثبات شروط
وجود القوة القاهرة  ،فال تقضً المحكمة بانفساخ العقد بٌن الطرفٌن .
ورفع الدعوى من قبل الدائن فٌه حماٌة له ،فاذا تبٌن ان شروط القوة القاهرة ؼٌر منطبقة
على الواقعة محل النزاع  ،فانه لن ٌكون لها اثر على مصٌر العقد ،ولهذا ٌكون المدٌن
الذي لم ٌؾ بالتزامه فً وضع المخل قانونا االمر الذي ٌبٌح للدائن طلب الفسخ مع
التعوٌض ان كان له مقتضى وهذا هو الفارق االساسً بٌن الفسخ القضائً واالنفساخ
بسبب القوة القاهرة  ،فالقوة القاهرة تنزع عن فعل المدٌن صفة الخطأ  ،فتنحل الرابطة
العقدٌة عند استحالة التنفٌذ بسببها دون ان ٌكون للدائن المطالبة بالتعوٌض عن الضرر
الذي بحقه من جراء عدم تنفٌذ المدٌن اللتزامه ،فً حٌن ٌكون للدائن الحق فً المطالبة
بالتعوٌض عند طلب الفسخ القضائً بناء على اخالل المتعاقد االخر فً تنفٌذ التزامه.
فدعوى انفساخ العقد تبقى ضرورة ال ٌحرم الدائن منها اذا كان ٌنازع فً وجود القوة
القاهرة ،وهً كما الحظنا هً منازعة حقٌقٌة ،فال تنطبق شروط القوة القاهرة على الواقعة
محل النزاع ،وذهاب محكمة التمٌٌز الى ان العقد منفسخ حكما قد جانبه الصواب لعدم
انطباق شروط االنفساخ بقوة القانون على موضوع الدعوى.
 -5هالك محل العقد بفعل القوة القاهرة.
تقرر المحكمة الموقرة ان المبٌع هلك حكما ،وتقرٌر واقعة هالك محل العقد بفعل القوة
القاهرة ال ٌستجٌب ألي معطٌات مادٌة او قانونٌة ومن ثم فأن بناء الحكم على واقعة
الهالك ؼٌر دقٌق.
فمن الناحٌة المادٌة ،فان االنشاءات ؼٌر المكتملة التً قام بها المقاول (شركة سكشن) ال
تزال قائمة وقد ترتبت له مستحقات عن االعمال التً قام بها  ،ولما كان رب العمل وزارة
االعمار واالسكان لم تدفع له مستحقاته بناء على جدول تقدم االعمال ،فقد طلب فسخ العقد
بناء على هذا االخالل ،وقد استجاب القضاء لطلبه وقرر فسخ العقد ،فلو لم ٌقم المقاول
بالعمل لما استحق اي مقابل ولدفعت الوزارة بعدم تنفٌذ التزامه وتحرمه ،بالنتٌجة من طلب
فسخ العقد ،مما ٌؤكد ان هناك اعماال موجودة وهً قائمة لم تهلك من الناحٌة المادٌة.33
وحتى بفرض هالك محل العقد مادٌا ،فان الهالك ٌتحمله المقاول (شركة سكشن) ،فالمقاول
ٌتحمل هالك البناء الى وقت تسلٌمه الى رب العامل ،ولهذا فانه فً الهالك المادي لمحل
عقد المقاولة قبل التسلٌم ال ٌؤدي الى فسخ العقد بقوة القانون.
اما فرضٌة الهالك الحكمً لمحل العقد الذي افترضته المحكمة فرضا  ،فهو ؼٌر صحٌحح
اٌضا ،فالهالك الحكمً ٌفترض انتقال ملكٌة محل العقد للؽٌر انتقاال تزول معه الحقوق
المترتبة علٌه لالخرٌن ،كما فً استمالك محل العقد للمنفعة العامة  ،فالستمالك ٌؤدي الى
انتقال العقار الى الدولة للمصلحة العامة وتزول مع هذا االنتقال الحقوق التً ترتبت للؽٌر
علٌه .فهل فً وقائع الدعوى ما ٌشٌر الى هالك محل العقد للمنفعة العامة؟
االجابة بالنفً تفرض نفسها ،فلو كان محل العقد قد هلك حكما على الصورة التً عرضنا
انفا ألدى ذلك الى انفساخ العقد لعدم وجود محل ٌرد علٌه ،لكن استنتاج هالك محل العقد
بسبب عدم قدرة رب العامل على اداء التزاماته النقدٌة وفسخ العقد تبعا لذلك ال ٌمكن بحال
من االحوال ،ان ٌعد هالكا حكمٌا أو ٌكون له اثر على عقد شراء الشقة.
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ان استنتاج فكرة الهالك الحكمً على النحو المتقدم ٌعوزه التسبٌب الصحٌح ،وهو ما ٌخل
بصحة الحكم المذكور لعدم صحة االسباب التً استند الٌها الحكم التمٌٌزي ومن المقرر فً
قضاء محكمة النقض المصرٌة " أن المشرع لم ٌقصد بإٌراد االسباب أن ٌستكمل الحكم شكال
معٌنا ،بل ان تتضمن مدوناته ما ٌطمأن المطلع علٌه ان المحكمة قد المت بالواقع المطروح
علٌها ومحصت ما قدم الٌها من ادلة وما ابداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما ٌؤدي
الٌه ثم انزلت حكم القانون وٌحمل بذاته آٌات صحته وٌنطق بعدالته ،"...وذلك حتى ٌكون
الحكم موضوع احترام وطمأنٌنة للخصوم ".37
ومن كل ما تقدمٌ ،الحظ ان االسباب التً اوردتها محكة التمٌٌز فً حٌثٌات حكمها انطوت
على فهم ؼٌر دقٌق لعقد االستثمار ،وعلى تكٌٌؾ ؼٌر سلٌم للعالقة بٌن رب العمل والمقاول،
وانزال شروط القوة القاهرة فً ؼٌر منزلتها الصحٌحة  ،فضال عن تبنً فكرة هالك محل
العقد التً تؤدي الى انفساخ العقد وهو هالك ال وجود له ال فعلٌا وال قانونٌا ،ولهذا جاء الحكم
التمٌٌزي فً فقرته الحكمٌة منقطعا عن االسباب الفعلٌة او القانونٌة التً تؤدي الٌه.
ان امعان النظر فً وقائع الدعوىٌ ،جعل وزارة االسكان فً موضع المخل فً تنفٌذ التزامها
تجاه المدعً ،الن عدم تنفٌذ التزامها ال ٌرجع الى القوة القاهرة ،بل الى اخاللها بما وجب
علٌها بالعقد ،فضال عن ان مرور الدولة بأزمة مالٌة ال ٌحلها من التزاماتها  ،فالوزارة تتلقى
دفعات مالٌة من المشترٌن حسب جدول تقدم العمل ،مما ٌثٌر التساؤل عن مصٌر االموال التً
استوفتها من المشترٌن واٌن ذهبت بها وهً التً ٌفترض ان تستخدم الداء حقوق المقاول.
ان التصرؾ بالدفعات المقدمة من قبل المشترٌن وعدم سداد حقوق المقاول منها هو الخطأ
الذي ٌنسب للوزارة ولٌس القوة القاهرة التً ال تنطبق شروطها على وقائع الدعوى.
وفً الختام ،نقول ال ٌنبؽً ان تقع محكمة التمٌٌز فً مثل هذه االخطاء ،فأحكامها هً التً
تعٌن على فهم نصوص القانون فهما دقٌقا ،وهً التً تضع المعاٌٌر والضوابط ان تؽاضى
المشرع عنها او اهملها  ،بل هً التً تكفل مواكبة القانون للتطورات االجتماعٌة واالقتصادٌة
فً المجتمع حتى ال تدوسه االحداث بثقلها وتتركه وراءها ،وكل ذلك ٌسوقه منطق سلٌم قوامه
العدل واالنصاؾ ،فتحمً الضعٌؾ وتضرب على ٌد القوي ،فمحكمة التمٌٌز فً العراق لها
تارٌخ عرٌق ال ٌنبؽً أن تقع فً مثل هذه االخطاء خصوصا وان احكامها تخضع للدراسة
والتمحٌص داخل العراق وخارجه.
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